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Havens dronning - rosen
16 Roser i krukker 
  Hvilken krukke egner sig bedst til roser – og 

hvilke roser egner sig bedst til krukker? Læs 
på disse sider, hvordan du lykkes med både 
krukkevalg, plantevalg og selve plantningen af 
roser i krukker.

18  En ny rose bliver født 
  Roser i potter er en helt almindelig vare i dit 

havecenter. De findes i et stort og bredt sorti-
ment med et væld af farvemuligheder, med og 
uden duft, som store klatreroser og som små 
bunddækkende planter. Hele tiden kommer 
der nye spændende sorter med trendy far-
ver, som vi nemt betages af og må eje. Men 
hvordan fødes en ny rosensort? I denne artikel 
kan du få indblik i det store arbejde, det er, 
når en rosenforædler starter med pensel og 
papirsposer og sluttelig frigiver den nye sort til 
okulatøren i marken, der sørger for, at en ny 
plante til potten i havecentret vokser godt til.

22 Rosenbed med stauder 
  Kombinationen af stauder og roser er en 

drøm, mange gerne vil have opfyldt. Find her 
de fem sikre rosenmakkere og få gode tips 
og råd til at kombinere de næringshungrende 
roser med stauder, der ikke må ”stjæle” deres 
næring.
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Sjældne gæster i haven
4 De skrappe salater 
  I lande omkring Middelhavet spiser de masser af 

bitter salat. Danskernes forbrug af salat er stort, 
og salat er nem at dyrke i egen have. Har du 
brug for inspiration til at dyrke de skrappe salater 
som endivie, julesalat og radicchio, kan du her 
læse om de ret specielle forhold, de skal dyrkes 
under.

6 Virginsk ærenpris 
  Sommerstauder er populære planter, men vi er 

lidt bange for at plante de store kraftige af slag-
sen. Arbejdet med opbinding er lidt belastende 
på en årstid, hvor vi helst vil nyde vores dejlige 
have. Leder du derfor efter kraftige stauder, der 
er lige så nemme at passe, som andre stauder, 
kan du med fordel plante virginsk ærenpris. 

14 Hvad fejler mine agurker og tomater?  
  Snart modnes de første røde tomater. Agur-

kerne har du nok allerede smagt de første af; 
men hvordan sikrer du dig, at der fortsat er god 
vækst og sunde afgrøder resten af sommeren? 
Hvilke symptomer skal du være opmærksom på, 
og hvad kan man gøre for at skabe de bedste 
betingelser for planterne?

Udgiver

Fotos

Tekst

Layout/tryk

www.danskehavecentre.dk

GAP Photos Ltd, England, Flora Info (PBA), Hortus Advising, Colourbox.dk, Fotolia, Poulsen Roser, FloraDania

Hortusadvising.dk ved Marianne Bachmann Andersen

Grafisk Produktion Odense   |   www.gpo.dk

ISSN 2245-8190   |   ISSN 2245-8204 (online)

Havedrømme til dig og dyrene
8 Den sommerfuglevenlige have 
  Hjælp insekterne i din have – så hjælper de dig! Når du tilgodeser 

f.eks. sommerfuglene i din have, tiltrækkes svirrefluer også. Svirrefluer 
æder bladlus, giver føde til fuglene og bidrager til et rigere dyreliv i 
haven. Som haveejer er du forpligtet til at sørge for, at naturen er så 
mangfoldig som muligt. Tjek hvor mange af de anbefalede stauder, 
krydderurter, sommerblomster og buske du allerede har, og lad dig 
inspirere til at supplere med yderligere nektarholdige blomster.

24 Nostalgi og drømmen om en cottagehave 
  Hvordan opstod begrebet ”cottagehave”? Og hvordan ser nutidens 

cottagehave ud? Få indblik i, hvordan du opbygger en nostalgisk 
have, der samtidig er en nyttehave med spiselige planter. Se plante-
forslagene til både frugt, sommerblomster og stauder.

29 Stauder i krukker – der dur  
  Flere og flere eksperimenterer med tilplantede staudekrukker. For-

delen er, at planterne bagefter kan anvendes i haven og ikke skal på 
komposten. Krukker står ofte solrigt og kræver planter, der kan tåle 
at vokse her. Også vandbehovet skal man skæve til, når stauderne 
skal i krukken. Se tabellen og få et fingerpeg om, hvor meget vand de 
enkelte stauder kræver.
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De skrappe salater
Jordens varmegrader er i maj måned så høje, at salaterne kan 
plantes ud i haven. Måske har du selv sået dine småplanter, 
der under trange kår i såbakkerne nu endelig kan komme ud 
og vokse sig store og sprøde. Måske har du benyttet dig af, 
at gartneren har gjort arbejdet, og du i ro og mag har udvalgt 
spændende salatsorter i dit lokale havecenter. Interessen for 

at dyrke salat i haven er heldigvis stor; og salaterne smager 
ekstra godt, når de vokser i ro og mag underlagt naturens 
egen formåen uden tilførsel af kunstig vanding og gødning. 
Tør du tage udfordringen op og forsøge dig med et par 
skrappe salater til salatskålen, så følger her nogle gode råd.
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Så direkte
Fra midten af maj måned kan du så alle slags salater direkte i ½ 
cm dybe riller, som du markerer i din køkkenhave, vander til og 
efter såning nænsomt dækker med et tyndt lag jord. Så med 10 
cm mellem hver plante og en rækkeafstand på 40 cm. Man kan 
med fordel lægge frøene i vand en dag før udsåningen.

Udplant
Bakken med udplantningsplanter vandes let op, og hele jord-
klumpen krænges ud af bakken. Del nænsomt salatplanterne 
fra hinanden, plant i porøs havejord og sørg 
for, at så mange rødder som muligt kommer 
med ned i plantehullet. Tryk let til bagefter 
og vand godt til.

Pasning
Efter nogle dage rejser planterne sig – de 
har fået etableret så mange rødder, at det 
er muligt for dem selv at sørge for vandfor-
syningen. Intensiv pasning i denne fase er 
altafgørende for et godt resultat. Plant der-
for gerne i overskyet vejr; og skulle der falde 
lidt regn de efterfølgende dage, er det helt 
perfekt. 

Lad nu blot salathovederne vokse til. Udlæg sneglegift, hvis der 
er sådanne bæster på vej. Tilfør gerne lidt naturgødning til ju-
lesalat og radicchiosalat, da de danner en kraftig rod, hvorfra 
hovederne først dannes sidst på året. 

Drivning
Når du skal drive julesalat frem, kræver det et mørkt rum. Sent 
hvert efterår graves alle salatrødderne op, toppen skæres væk, 
men ikke for dybt, for lige over roden sidder plantens vækstpunkt, 
som ikke må beskadiges. Genplant de lange rødder i en spand 

eller høj kasse – gerne så tæt, at salathove-
derne lige har plads til at udvikle sig. Rød-
derne må ikke tørre ud, så du skal fylde mel-
lemrummene ud med lidt sandblandet jord 
eller spagnum. Driv dem et lunt sted, så tager 
det ca. tre uger, mens de i et køligt rum godt 
kan være ca. seks uger om at danne salatho-
vedet.  Tag løbende nye hold, som skal op-
bevares frostfrit, til drivning, så har du friske 
salathoveder i en lang periode vinteren over.
Bitre salater hører sig til på en årstid, hvor 
mange retter ofte er fedtholdige. Bland efter 
egen smag dine yndlingssalater og servér 
dem flot anrettet
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Julesalat
Det bitre i julesalaten er væsentligt 
mildere, når salaten drives frem i 
mørke. Vejen er lang, og det kræver 
lidt tålmodighed selv at lave julesalat, 
men det er hele arbejdet værd. Årsa-
gen til, at denne cikoriesalat har fået 
navnet julesalat skyldes, at den ofte 
kan høstes til jul. Julen er for mange 
fyldt med en masse måltider, hvor an-
delen af fedt er relativt høj. Indtagelse 
af bitre salater er en naturlig mod-
vægt til det fede. Mix gerne julesala-
ten med andre smagsstærke salater, 
nødder og måske en blå ost? Skal 
alle smagsløgene vækkes, så er et 
sødt element ikke at forklejne – må-
ske skal der honning i dressingen?

Radicchio
Salat, der danner en 
kraftig rod og dan-
ner tætte hoveder. De 
yderste salatblade er så 
tætte, at de kan holde 
lyset ude og derved ble-
ger salathovedet uden-
dørs, når temperaturen 
falder, og dagene bliver 
korte. Radicchiosalat 
kan i princippet drives 
ligesom julesalat, men 
ofte klarer naturen det 
helt selv.

”Korn”otto med østershatte, stegt radicchiosalat og pære

olivenolie
½ løg 
2-3 fed hvidløg
3 pærer
75 g parmesan
Revet skal og saft fra en citron
300 g perlebyg
Evt. 1 tsk honning
Salt og friskkværnet peber
8-10 dl kogende vand
1 bakke østershatte
1 radicchiosalat

Løg og hvidløg skæres i tynde skiver 
og varmes med olivenolie i en mel-
lemstor gryde. Tilsæt perlebyg og ca. 
8 dl vand. Lad blandingen småkoge i 
ca. 20 min. og tilsæt eventuelt ekstra 
væske undervejs. Del østershattene 
i mindre stykker og steg dem gyldne 
og sprøde i lidt olivenolie. Smag kor-
nottoen til med reven citronskal, ci-
tronsaft, salt og peber. Tilsæt nu den 
revne parmesan og vend de stegte 
østershatte i.

Radicchiosalat og pærer skæres i 
smalle både. På en opvarmet pande 
med olivenolie steges salaten i et par 
minutter, hvorefter pærerne tilsæt-
tes. Lad blandingen tage let farve og 
mærk efter om de er møre. Smag til 
med citronsaft, honning, salt og pe-
ber.
”Korn”ottoen serveres nu med den 
stegte radicchiosalat-pæreblanding 
tilsat frisk revet parmesan. 

Endivie
Endiviesalaterne er enårige planter, som dyrkes på 
samme måde som almindelige salathoveder. Et godt 
råd er at så dem i bakker og så plante korte rækker 
ud med ca. 3 ugers mellemrum, for endiviesalater 
går nemt i stok. De krusede sorter er ofte noget mere 
bitre, end de glatbladede arter. Endivie hedder på latin 

Cichorium endiva, og der findes en række sorter, 
hvor ’Escarole’ er den glatte, og Frisée-salater 

er de krusede.

OPSKRIFT

 Vidste du at…

•  bitterhed er appetitvækkende og 
styrker fordøjelsen?

•  den sydeuropæiske madkultur 
indeholder mange bitre salater?

•  de bitre salater med fordel kan til-
beredes i en gryde sammen med 
krydderurter?

•  vi oftest spiser de bitre salater om 
vinteren, fordi de er mere hårdføre 
end de almindelige salatsorter?

”
Lidt 

botanik
De flerårige bitre salater 

som julesalat, radicchiosalat og 
sukkertopsalat hører til samme art 
af Cichorium, mens den bredbla-
dede endivie ’Escarole’ og den 
krusede endivie (Frisée) salat 

tilhører en anden art af 
Cichorium. 
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Virginsk ærenpris

De færreste kender virginsk ærenpris, der på 
latin hedder Veronicastrum virginicum, og som 
måske lider under at stå bagest i staudelisterne, 
men absolut bør stå øverst på ønskesedlen. Det 
er en af de mest stivstilkede stauder, der trods 

sin højde på omkring 1,2 – 1,5 m sagtens kan 
stå opret helt uden at vælte.  Havearkitekter le-
der efter planter, der markerer havens bede, og 
virginsk ærenpris vinder mere og mere frem på 
deres plantelister.
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Virginsk ærenpris
Nem, robust  
og fuldt hårdfør
Voksested
I solfyldte bede eller bede med halvskygge 
kan virginsk ærenpris gro. Vokser fint i almin-
delig næringsholdig havejord, der holder en vis 
fugtighed. I vedvarende tørre perioder kan den 
godt skades af tørke, men der skal meget til før 
planten dør. 

Vækst og blomstring
Den vokser hurtigt frem i foråret som en grøn 
klumpformet plante med aflange let savtakkede 
blade, der sidder i kranse. Blomsterstænglerne 
tager form først på sommeren, for derefter at 
pryde stauden helt frem til september måned. 
Er du god til at få klippet de afblomstrede stan-
de af, vil du kunne forlænge blomstringstiden 
yderligere. 
Du skal plante 5 planter pr. m2, men ofte er 2 – 
3 planter nok til at danne en tydelig klynge.

Gødning
Hvert forår klippes de gamle grene af ved jor-
dens overflade og en let gødskning øger plan-
tens generelle tilvækst.

Placering
Virginsk ærenpris skal plantes i baggrunden 
af et bed – eller midt i et bed, hvis man kan 
komme hele vejen rundt. Den blomstrer relativt 
sent på året, så placering sammen med planter 
der pryder på denne årstid er oplagt. Kan også 
anvendes som krukkeplante, men den kræver 
en stor krukke og hyppig vanding.

Plantes eventuelt sammen med…

Sorter
’Album’
1,2 m høj staude med hvide blomster fra 
juli til september måned. ’Album’ blomstrer 
længe, men blomsterne er ganske små og 
kan virke lidt usynlige.

’Fascination’
1,5 m høj staude med lilla blomster i deko-
rative aks. ’Fascination’ har en mere tydelig 
blomstring.

’Roseum’
1,2 m høj staude med sart rosa blomster, 
der falmer og synes næsten rent hvide. 
’Roseum’ anvendes oftere end ’Album’, da 
blomsterne er større og farven næsten er 
hvid.

Tips
Brug de slanke blomsterspir i 
buketter sammen med roser, læ-
gekvæsurt og stjerneskærm.

HestemynteKattehale

'Roseum'

'Album' 'Fascination'

Purpursolhat Sankthansurt Prydgræs

KatteurtHøstanemone

Høstfloks
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Den sommerfuglevenlige have

 Vidste du at…

•  sommerfugle især i tørre perioder har svært ved at 
finde føde?

•  de arter, der overvintrer, ofte gemmer sig i brænde-
stakke, efeukrat eller i stedsegrønne planter?

•  nogle arter af sommerfugle kun lever i 1 – 2 uger?

•  sommerfuglene suger nektar op med deres snabel?

•  mørke sten, som opvarmes af solen, er en fantastisk 
hjælp til sommerfugle?

”

De bedste betingelser for  
sommerfugle i haven har du, hvis…

• du bor tæt på vild natur

• har en stor have

• har meget sol i din have

•  kan tilbyde mere end 30 forskellige nektarplanter
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Sommerfugle er himmelens blomster, 
og det kan blive en sport at lære sig 
de allermest almindelige sommerfugles 
navne at kende. Sommerfuglene er de 
smukkeste insekter i haven, og i Dan-
mark har man registreret 98 forskellige 
dagsommerfugle. Det er dog langt fra 
det antal forskellige sommerfugle, som 
vi ser i en almindelig have, men du kan 
faktisk gøre en indsats for at invitere 
endnu flere forskellige sommerfugle 
ind i din have.

Hvorfor skal vi indrette  
haven til sommerfugle?
I takt med at vores samfund gennem 
det seneste århundrede er blevet mere 
industrialiseret, og vi har bygget større 
og flere boliger, er antallet af sommer-
fugle faldet. Sommerfuglene lever i 
den vilde natur, men intensiv skovdrift 
og landbrug har nedlagt mange små 
biotoper, hvor sommerfuglene før trive-
des. Selvom haverne ikke kan erstatte 
den vilde natur, har haverne en stor 
indflydelse på bestanden af sommer-
fugle, så vi har, som haveejere, en vis 

forpligtelse til at værdsætte de smukke 
insekter. De flyver nemlig ikke så langt, 
før de har brug for at tanke ny energi 
op. Sommerfugle lever af nektar, som 
de på bedste vis finder i din have – hvis 
du altså har nektarholdige planter?

Et liv som sommerfugl
Hunsommerfuglen er meget omhyg-
gelig med at vælge det rette sted, når 
hun skal videreføre slægten og lægge 
sine æg. Vigtigt er det nemlig at vælge 
et blad, som de nyudklækkede som-
merfuglelarver kan ernære sig ved. F. 
eks. lægger Nældens takvinge sine æg 
på brændenælder, og Citronsommer-
fuglen lægger ofte sine æg på planten 
tørstetræ (Rhamnus).
Når larven klækkes af ægget, vokser 
den ud af sit skind fire gange, inden 
den forpupper sig og den fuldstæn-
dige forvandling til sommerfugl sker.
Både Nældens tak-
vinge og Dagpå-
fugleøje overvin-
trer i Danmark.

Den sommerfuglevenlige have

Indret din egen  
rasteplads for sommerfugle
Har du en have med nordvendte bede, der står stormomsust og skyg-
gefyldt, kommer der ikke mange sommerfugle. Kan du derimod finde 
steder i haven, som giver ly, læ og varme, skal der nok komme som-
merfugle.

Opfyld en del af følgende betingelser:
• Plant nektarholdige planter
•  Undlad at bruge al form for kemi i din have. Det er både ukrudts-

midler, skadedyrsmidler og svampemidler, som du skal undlade at 
anvende

• Skift til udelukkende at bruge naturgødninger
•  Find det sted, hvor det om foråret og efteråret er varmest og mest 

solrigt i din have
•  Mangler du læ, så plant en hæk eller lav en pergola med slyngende 

planter. Liguster, kirsebærlaurbær og tjørn er sommerfuglevenlige 
hække

•  Hold fokus på de planter, der blomstrer fra august og frem mod 
vinterens komme – antallet af sommerfugle er nemlig lavt om foråret, 
mens du ved at invitere dem til nektar om efteråret, kan være heldig 
at huse de overvintrende arter hele vinteren

•  Forlæng sommerens blomster ved at fjerne de afblomstrede stande 
og klip eventuelt planterne tilbage, så de blomstrer igen
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Asters Bakkestjerne Blåhat

Blåpude Fingerbøl Kalkkarse

Hestemynte Hjortetrøst Hvid fredløs Purløg

Røllike Solbrud Skabiose Snepude

Stenurt Solhat Sporebaldrian Tidsel

Natviol Pragtskær Storkenæb Kål

Floks

Anisisop
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 Foderplanter og  nektarplanter
Går du ”all in” skal du sørge for at kunne tilbyde sommerfuglene planter, 
som deres larver kan ernære sig med. Her kan du se hvilke stauder, der 
er foderplanter, og hvilke, der er nektarplanter.

Stauder og krydderurter

Jordbær

Katteurt

Primula Mynte

Tidselkugle

Stormhat

Oregano Lavendel

LæbeløsStokrose

Strandkål Sølvlys

Purpursolhat

NellikeKnopurt

Kalaminte Mandstro
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  Foderplanter 
 Nektarplanter

Sommerblomster

Biblomme

Georgine

Stedmoderblomst

Sommerasters

Stolt kavaler

Blomsterkarse

Forglemmigej

KornblomstHavebrøndsel Petunia

Heliotrop Limurt Oksetunge

Judaspenge

Blåkvast Fløjlsblomst Levkøj
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Træer og buske

Blåskæg

Blomme/Kirsebær/Mirabel Spidsløn

Brogetbladet liguster Mahonia Pil

Tørstetræ

Blærespiræa

Spiræa

Kirsebærlaurbær

Dronningebusk

Sommerfuglebusk

Dværgmispel Gyvel

Japansk snebolle

Sargentæble Vedbend Æble Røn

Syren

Bærmispel

Rødtjørn

Kirsebærkornel

Kristtorn

Tretorn Ribes Tusindtop
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Hvad fejler 
mine agurker 
og tomater

De mange hobbydrivhuse har givet os 
blod på tanden, når det gælder om at 
dyrke vores egne tomater og agurker; og 
trods vores relativt kolde geografiske pla-
cering er vi mange haveejere, som får rig-
tig meget ud af at dyrke egne grøntsager.

Successen vokser  
ikke altid ind i himlen
Desværre er det ikke altid helt så enkelt 
at få indfriet drømmen om at være gart-

ner. Af og til sker der noget uønsket, når 
planterne vokser til og arbejder for at give 
flotte afgrøder. Da det jo er levende orga-
nismer, vi har at gøre med, er det ikke helt 
ligegyldigt, hvordan planterne behandles, 
når et godt resultat skal sikres. Er betin-
gelserne ikke helt optimale, vil planterne 
ofte reagere, og her kommer behovet for 
en plantedoktor ind i billedet.

De mest almindelige gener

Meldug på bladene
De fleste drivhusgrøntsager får af og til meldug på bladene. I modsætning til 
dyrkning på friland, holdes bladene ofte helt tørre i drivhuset, og en af de eneste 
svampe, der kan slå sig ned i tørt klima er meldugsvampen. Svampen kan angribe 
både tomat- og agurkeplanter. Symptomerne er hvide belægninger på under- og 
overside af bladene, mens selve frugterne ikke angribes.

Årsag
Igen er der tale om en ubalance i vores måde at dyrke planter på i drivhuset. Ikke 
nok med at vi dyrker flere forskellige plantearter i samme rum; de befinder sig hver 
især i forskellige udviklingstrin, og burde tildeles hver deres gødningssammensæt-
ning. Da dette ikke er muligt, vil der desværre være risiko for, at planterne får nogle 
skavanker. Da meldugsvampen meget sjældent angriber frugterne, så mærker vi 
ikke så meget til genen, men synet af blade, der skrumper og bliver helt kedelige 
og måske falder af, er ikke sjovt at iagttage.

Sådan gør du

  Klip de angrebne blade 
af ved hovedstænglen

  Sørg for at der er nok 
vand og gødning til dine 
planter

  Overbrus planterne en 
til to gange om dagen

  Skyg dit drivhus
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Griffelråd i tomater
Når tomater udvikler sorte indfaldne pletter, 
er det tegn på, at de lider af griffelråd. Det 
er ofte de sorter af tomater, som får store 
frugter, der er følsomme overfor griffelråd; 
og det er oftest, når tomaterne dyrkes inde 
i drivhuset, at sygdommen opstår. De mør-
ke pletter starter oftest der, hvor blomsten 
slipper sit tag i frugten, og kan derfor ofte 
være svær at få øje på, før den er blevet 
ødelæggende stor.

Årsag
Griffelråd er det, man kalder for en fysio-
logisk sygdom. Den opstår, fordi planten 
mangler et bestemt næringsstof - calcium. 
Sygdommen smitter ikke, men vil fortsæt-
te, hvis du ikke ændrer på plantens van-
dings- og gødningsforsyning.
Calciummangel opstår:
• når plantens rodnet ikke er stærkt nok
• hvis planterne ikke får vand nok
•  når du overgøder dine planter, og næ-

ringsstoffer som magnesium og kalium 
udkonkurrerer calcium (sker eks. ved 
brug af selvvandingskasser)

•  hvis du udelukkende vander med regn-
vand, som ikke har ret store mængder af 
calcium

Sådan gør du

  Fjern de dårlige tomater og smid dem ud

  Forny din gødningsblanding i selvvan-
dingskassen

  Er rodnettet svagt, kan du ”tvinge” rød-
derne i gang ved at lade jorden tørre 
mere ud

  Skyg drivhuset, hvis der bliver meget 
varmt

  Ved brug af selvvandingskasser anbe-
fales at der den første måned udeluk-
kende vandes ovenfra

 Anvend Tomatgødning fra dit havecenter
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Spindemider i agurker
Når agurkeplanten først går i gang med at 
vokse, så kan man hver dag se, hvor me-
get ekstra tilvækst, den har lavet. Det er 
næsten uforståeligt, at en enkelt plante kan 
vokse så hurtigt! Det er dog værd at skrive 
sig bag øret, for hurtig vækst kræver mas-
ser af vand og gødning. 

Årsag
Man kan ikke helt give en konkret årsag 
til, hvorfor agurkebladene bliver angrebet 
af spindemider. Lider agurkeplanterne af 
vandmangel, er der større risiko for, at der 
kommer et spindemideangreb. Hvis plan-
ten samtidig lider lidt af næringsmangel, er 
det næsten helt sikkert, at der på bagsiden 
af bladene ses myriader af bittesmå spin-
demider. Har du tidligere haft problemer 

med spindemider, vil det ofte være et tilba-
gevendende problem.

Sådan gør du

  Rengør drivhuset om efteråret, og kom 
godt ind i alle revner og sprækker med 
brun sæbe

  Lad drivhuset stå tomt uden planter

  Hold øje, så det første spæde angreb 
opdages i tide. Du skal kigge på bagsi-
den af bladene og bruge en lup

  Anvend insektsæbe (skal i direkte kontakt 
med spindemiderne) og køb rovmider

  Når du udsætter rovmider, skal planter-
ne bruses over ca. 5 – 10 dage efter, så 
de ikke flygter i det tørre klima

Lus
Biologerne rangordner alle insekter, og for dem er lus ikke bare 
lus. Når vi støder på lus i vores haver, er det ofte ferskenbladlu-
sen, som vi generes af. Roserne er næsten hvert år udsat for lu-
seangreb, og på disse billeder kan du se, hvordan de grønne fer-
skenbladlus nærmest sidder på nakken af hinanden for at suge 
plantesaft ud af det friske sprøde rosenskud. På nærbilledet ses 
så nogle brunlige runde hylstre – det er resterne af ferskenblad-
lus, som er blevet ædt af én af de naturlige fjender, som lus har. 
Der kan være tale om snyltehvepse, guldøjer, eller som billedet 
med den mørke larve viser – mariehønens larve.
HUSK at sprøjter du gift mod lus i havens planter, rammer du 
også deres naturlige fjender!

Årsag
Man kan ikke med sikkerhed sige noget om, hvorfor der kom-
mer luseangreb; men ligesom naturens andre insekter har nogle 
cyklusser, de skal igennem for at overleve, har lusene også deres 
faste besøgstider. Tomater angribes meget sjældent af lus, men 

agurker kan faktisk nemt være plaget af lus. Dyrker du chili og 
peber i dit drivhus, vil der ofte være et angreb her i juni måned, 
og får du ikke bugt med dem, risikerer du, at dine øvrige planter 
også plages.

Sådan gør du

  Kan de angrebne planter flyttes ud af huset, skal du gøre det
  Klip eventuelt de angrebne skud af (hvis det er sideskud) eller 
mas lusene mellem to fingre

  Spuling med koldt vand i haveslangen mindsker antallet af lus
  Insektsæbe vil i nogle tilfælde afhjælpe problemet
 Udsæt nyttedyr i drivhuset
  Sørg for at der er masser af fugle i din have. Byg redekasser 
og plant stedsegrønne planter. Fuglene er med til at reducere 
antallet af lus væsentligt

  Plant nektarholdige planter i dine bede, for det lokker svirre-
fluer til. Svirrefluer er fænomenale naturlige fjender overfor lus
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Roser i krukker

Det bedste 
man har, skal man 

sørge for at få placeret 
der, hvor man opholder sig 

mest. Hører roserne til dine ynd-
lingsblomster, så er det bare med 

at få dem hen på terrassen, ud 
på altanen eller ved siden 

af din yndlingsbænk i 
haven.
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Man skelner mellem to typer af roser. Der 
er frilandsroser, som er podet på en ”vild” 
rosenrod, og der er roser, der vokser på 
egen rod. Roser i potter dyrket i drivhuse 
er næsten altid roser, der vokser på egen 
rod. Roser, der er beregnet til havebrug er 
i langt de fleste tilfælde podet og vokset til 
i en mark. Du kan anvende begge typer af 
roser til krukker, men frilandsroserne vil of-
test holde i længere tid.

Roser som sommerblomster
Sommerstemning på terrassen er lig med 
roser. Nemt er det også at købe en kasse, 
fylde en balje med jord og så plante dem 
helt tæt sammen. På billedet er der anvendt 
roser, der er dyrket i drivhuse, og som vok-
ser på deres egen rod. Roserne står ofte 
kun flot, mens de blomstrer, men er der en 
lille gartner gemt i dig, vil du nok kunne få 
en ny knop- og blomsterdannelse i gang.

Roser, der blomstrer  
igen og igen
Vælg haveroser, der maksimalt bliver 1 m i 
højden. Vælg sorter, der blomstrer i buket-

ter for at få så mange blomster som mu-
ligt, og gå efter de duftende – det giver et 
særligt nærmiljø på dit favoritsted i haven. 
Haveroser vokser kraftigt og vil løbende 
danne nye blomstrende skud gennem hele 
sommeren. Fjern gerne de afblomstrede 

stande, for det vil fremme næste blom-
string. Når vinteren nærmer sig, skal du 
sørge for at stille krukken i ly for regn og 
vind – så kan du nyde rosen år efter år.

Roser på stamme
Er pladsen trang, vil rosen på stamme pas-
se rigtig godt, for her får du buketten i høj-
den og har mulighed for at plante sommer-
blomster i bunden. Afhængigt af, hvilken 
sort du vælger, vil rosen enten være tæt og 
fyldt med små blomster eller en kraftigere 
krone med større blomster. Roser på stam-
me skal beskyttes ekstra godt om vinteren, 
da podestedet sidder meget højt.

Klatreroser i krukker
Har du mod på at skabe blomstrende 
lianer, kan du sagtens plante klatreroser i 
krukker på terrassen. Roserne kræver et 
stativ at vokse op ad; men er krukken stor 
nok, og har du mulighed for at fæstne sta-
tivet, så krukken ikke vælter i blæst, så har 
du alle muligheder for at kunne nyde roser 
i højden.

  Størrelsen skal minimum være på 50 cm i diameter

  Der skal være huller i bunden, så overskydende vand dræner væk

  Det kræver høje krukker, hvis de skal kunne bære slyngroser på en 
søjle

  Vælges keramiske krukker, bør de være frostsikre

 1.  Find en god krukke, balje eller spand 
med drænhul

 2.  Rengør, hvis den har været brugt før

 3.  Fyld de nederste 10 – 15 cm med 
lecakugler eller småsten

 4.  Fyld krukken halvt op med krukke-
muld iblandet rosenjord

 5. Tilsæt gødningsbolsjer

 6.  Lad rosen suge vand i en spand

 7.  Når potteklumpen er vandmættet 
tages plastpotten af

 8.  Placér 
rosen så 
dybt, at 
podeste-
det er mindst 
10 cm under 
krukkens overflade

 9.  Fyld nu op med krukkemuld/ro-
senjord og pres let til

10.  Vand hele krukken godt igennem – 
gerne af flere omgange

Roser, der egner sig til krukker

Krukker, der egner sig til roser

Sådan planter du roser i krukker
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Danmark er 
berømt for mange ting. 

Det gælder også inden for 
rosenverdenen. Her arbejder dygtige 
forædlere på at finde endnu usete og 

ubeskrevne detaljer på de smukke blom-
ster; og der arbejdes også på at forbedre 

sundheden, hårdførheden og holdbar-
heden, så vi som forbrugere får endnu 

mere ud af vores planter.
På de følgende sider får du hi-

storien om, hvordan en ny 
rose bliver født.

Forædling
Hos Poulsen Roser A/S har man i tre ge-
nerationer arbejdet med forædling af roser. 
D. T. Poulsen startede tilbage i 1878 et 
lille gartneri i Fredensborg, men først efter 
sønnen Dines Poulsens uddannelsesrejse 
til datidens førende rosenforædler, Peter 
Lambert i Tyskland, bliver de første rosen-
sorter starten på gartnerfamiliens rosen-
historie. De første sorter ’Ellen Poulsen’ 
og ’Rødhætte’ er med til at danne grund-
laget for den type roser, vi kender i dag. 
De er nemlig kendetegnet ved evnen til at 
bære mange blomster på samme plante, 
være hårdføre og sunde. Det bliver Dines 
Poulsens bror Svend, der kaster sig over 
rosenkrydsningsarbejdet i gartneriet, som 

i 1923 resulterer i to stærke sorter; ’Else 
Poulsen’ og ’Kirsten Poulsen’. Rosenfirma-
et fortsætter den positive fremgang, og er 
med sorten ’Poulsen’s Yellow’ det allerfør-
ste, der lykkes med en gul moderne rose. 
Svends søn Niels Dines overtager foræd-
lingsarbejdet og kan således præsentere 
den første duftende gule rose ’Chinatown’. 
I starten af 1970’erne opnår Poulsen Roser 
at nå i mål med de første storblomstrede 

Rosenforædling finder sted i drivhuse, hvor man 
kan styre vand, gødning og varme. De hvide poser 
indeholder støvfang, som enten er på vej til at blive 
bestøvet, eller som allerede er blevet bestøvet. De 

hvide poser beskytter dem mod fremmedbestøvningForædlerparret Pernille og Mogens Olesen

Foto: Poulsen Roser og Marianne Bachmann Andersen



En ny rose  
  bliver født

moderne roser, hvilket for alvor slår firmaet 
godt og grundigt fast på europæisk plan. 
Niels Dines modtog i 1994 den største 
hæder, da han modtog det engelske Royal 
National Rose Society's 'Medal of Honor'.
I 1971 kom Niels Dines datter Pernille hjem 
efter endt uddannelse for at hjælpe med 
forædlingsarbejdet. Fem år senere overta-
ger Pernille og hendes mand Mogens N. 
Olesen familiefirmaet Poulsen Roser A/S, 

og en ny æra begynder. Hidtil har man 
sorteret alle de småblomstrede roser fra, 
men jagten på miniatureroser er gået ind, 
og det skal vise sig at være en jagt, som 
firmaet for alvor bliver verdensberømt på. 
Sideløbende forædles der videre i havero-
senafdelingen, og i 1983 kommer den dybt 
mørkerøde rose ’Ingrid Bergman’, som er 
produceret i millionvis siden. ’Ingrid Berg-
man’ er optaget i rosernes Hall of Fame.

Bestøvning – pensler  
og støvfang
Mere end 130 års erfaring og en stor gen-
bank ligger til grund for den forædling, der 
hvert år resulterer i 100.000 nye frø, der gi-
ver omkring 80.000 nye planter. 
Botanisk set har roser både hunlige og 
hanlige organer. Ved at fjerne blomstens 

De første testrunder sker også inde i driv-
huset under kontrollerede forhold

Når frøhvilen er ophævet sås de små frø og 
snart spirer de nye roser op

Selve bestøvningen foregår ved at påføre pollen til de modne støvfang med en pensel. Alt udføres så sterilt som 
muligt og efter en helt nøje udregnet opskrift, så man får lavet krydsninger med de egenskaber, som man ved, 
kommer fra hhv. far og mor
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Produktion i marken
Når du skal plante roser i din have, vejleder dit havecenter i hvor 
dybt, du skal plante dem. Gartneren taler om et podested. Det 
er nemlig sådan, at vores haveroser har gennemgået omfattende 
processer, inden de er klar til at blive plantet ud.

Grundstammer
I maj måned planter man på lange lige rækker rosengrundstammer 
(frøplanter) ud i marken. Rosengrundstammerne er vilde roser (Rosa 

multiflora), som udmærker sig ved at være super hårdføre med et 
kraftigt rodsystem. Grundstammerne vokser til henover sommeren.

Okulation
Fra slutningen af juli måned er det tid til at okulere. Okulation er 
en podemetode, hvor man sammenfører rosenknoppens vækst-
punkt ind i grundstammen. Denne proces kan kun udføres med 
håndkraft, og de øvede okulatører lever af at rejse rundt fra ver-
densdel til verdensdel for at udføre denne helt specielle podning. 
Tiden for okulationen er begrænset til ca. fire uger, så har man 
mange grundstammer, der skal okuleres, gælder det om at have 
mange okulatører til at udføre arbejdet. Okulationen kan kun fore-

Okulatøren har altid en makker 
”binderen”, og det er ham/
hende, der sørger for at øjet 
bliver på sin plads ved at 
sætte et plaster på. Under pla-
steret vil de to plantedele stille 
og roligt vokse sammen

Først skæres øjet ud af den ægte roses blomsterstilk. Kniven er skarp og 
de mange snit hver dag slider på huden. Derfor beskytter okulatøren sig 
med plaster eller gummihandsker

Grundstammerne er sorterede, 
så de har lange lige rodhalse, 

for det er her, øjet fra den ædle 
rose skal sættes ind. Okulatøren 
skærer et T-snit og åbner rodens 

bark. Så føres øjet på plads i 
slidsen, det overflødige skæres 

af, og der trykkes let til

støvknapper, mens blomsten endnu står 
som knop, kan man kontrollere, hvilke 
gener, der krydses. Det umodne støvfang 
(hunnen) dækkes til med en hvid papirspo-
se, hvori det modner. Det udvalgte pollen 
(hannen) pensles på det modne støvfang, 
hvorefter selve befrugtningen sker. De 
stærkeste pollenkorn spirer først og be-
frugter derefter de enkelte æg, som rosen-
blomstens frugtknude indeholder. Denne 
proces tager omkring 6 timer.
Efter tre måneder høstes de befrugtede 
hyben, og frøene indeni tages ud. De kan 
ikke spire lige med det samme, for frøene 
skal først have ophævet deres frøhvile. Det 
tager ca. fire måneder, hvor de dels skal 
kuldepåvirkes og dels varmes op. Derefter 
udsås de på borde i et moderne drivhus.

I april måned, året efter selve bestøvningen 
har fundet sted, står de nye små frøplan-
ter klar. De er alle genetisk vidt forskellige, 
men genetikken holdes der nøje styr på. 
Omkring 2000 sorter får det første år lov at 
få yderligere opmærksomhed, mens resten 
kasseres. Ca. halvdelen af planterne er nye 
potentielle haveroser.

Hvem slipper gennem nåleøjet?
De mange års erfaringer har givet Poul-
sen Roser gode arbejdsredskaber. Deres 

Efter endt bestøvning påføres de hvide papirs-
poser igen, så man ikke risikerer pollen fra 
ukendte kilder

I petriskålene ligger pollen, som er samlet 
ind hos de rosenfædre, som man vil arbejde 

videre med i forædlingen



HAVEGLÆDER 21

gå i tørvejr, så det er ofte en kamp mod tiden for at blive færdige.
Hele vinteren står rosenmarken med grundstammens beskytten-
de top. Bladene falder af om vinteren, og det følgende forår går et 
nyt hold arbejdsfolk i gang med at klippe alle toppene af. De skal 
klippes nøjagtig over de okulerede ædle rosenøjne, for det er fra 
disse, at de nye roser vokser frem.

Klar til salg
Efter to vækstsæsoner i rosenplanteskolen er de ædle, okulerede 
roser nu klar til at blive gravet op, sorteret og lagt på køl. I det 
tidlige forår henter man de nedkølede barrodsplanter frem, potter 
dem i en høj rosenpotte med god næringsrig rosenjord, hvorefter 
man sælger dem til havecentre landet over. Hver rosenplanteskole 
har et stort antal rosensorter, så der bruges en masse energi på 
at mærke planter op med rette navn, så man altid er sikker på at 
levere den rigtige sort.

Rosenmarken 
er plantet til 
med grund-

stammer, og 
i den noget 

umage stilling 
foregår okula-
tørens arbejde

I marken med sidste års okulerede roser høster man de blomsterstilke, 
som skal okuleres på grundstammerne. Inden de leveres ud til okulatøren, 
skal de først afblades og tornene knækkes af. Senere på efteråret høster 
man marken for planter

løbende arbejder med at øge sundheden, 
hårdførheden og holdbarheden i deres 

rosensorter har de først og 
fremmest fokus på. Det 

gælder både ha-
veroserne og pot-
teroserne. Efter to 

år er det endnu for tidligt at kunne afgøre 
om en ny sort opfylder disse krav. Planter-
ne bliver derfor sat til afprøvning og test i 
forskellige klimazoner og under forskellige 
vækstbetingelser. Efter flere års afprøvning 
starter en opformering af de sorter, som for 
alvor vurderes til at være nye i sortimentet. 
På dette stadie har sorterne kun numre, 
for sideløbende sker der en patentering 
af navn og genetik, der internationalt te-

stes og godkendes. Først når alle brikker er 
faldet helt på plads, er der født en ny sort; 
og ud af de 1000 potentielle nye rosensor-
ter til havebrug, vil der højst være omkring 
20 nye sorter, der vil blive introduceret i ha-
vecentre et eller flere steder verden over. 

Den første selektion er allerede startet

Også på marken bliver sorterne afprøvet og 
testet

Bestøvede frø i 
rosens hyben

De modne hyben samles ind i hver deres 
beholder, så man fortsat har kontrol over, 
hvor generne kommer fra
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Sådan sikrer du roserne  
i det blandede bed

Når bedet blandes med både roser og 
stauder er det vigtigt, at rosen først får 
sin plads. Roser skal have lys og god 
luftcirkulation omkring sig for at trives 

optimalt, så plant aldrig en rose mellem 
en masse tætvoksende stauder. Lad 

gerne roserne vokse godt til i et til to år, 
inden du planter stauder imellem dem.

Rosenbed med stauder

Roser og 
stauder er et godt 

makkerpar. Først og frem-
mest fordi der i staudeverdenen 

findes blomsterfarver, som roserne 
slet ikke har. Trods mange års jagt på 

den blå rose, er den endnu ikke fundet 
– det kan stauderne derimod byde på. 

Er man ikke til kontraster, kan man med 
fordel vælge stauder, der tone i tone 

falder sammen med rosens farve, 
og dermed forstærker de to 

plantearter hinanden.
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Sådan vælger du  
de rigtige stauder
SOL – JORD – GØDNING
Havens rosenbed bør altid placeres, så der 
er godt med sol hele dagen. Stauder, der 
skal plantes sammen med roserne, skal 
derfor være egnede til at vokse i sol. Ro-
ser vokser i god kraftig lerblandet jord, så 
samme jordbundskrav skal opfyldes hos 
de stauder, som følger med. Vi ved også, 
at roser skal gødes flere gange i løbet af 
foråret og sommeren. Den gødning vil 
også ramme stauderne, hvorfor det også 
skal være med til at afgøre, hvilke typer 
man planter.

Treklang
Mange ønsker at kombinere tre elementer, 
der står godt sammen. Det kunne være en 
kraftig rød rose sammen med to forskelligt 
blomstrende stauder i lyse farver. Den ene 
staude med flade blomster og den anden 
med aflange. Rent hvide stauder giver den 
kraftigste kontrast, som kan nedtones ved 
at vælge rosafarvede stauder i stedet for.

Sensommerrosenbedet
Glem ikke at imødekomme sensommerens 
glød. Kombinér de varme farver på roser 
med abrikos, orange og gule blomster og 
sankthansurt samt skønne prydgræsser.

Bakkestjerne
Højde 50-70 cm
Blomstringstid juni - september
Farver lilla, rosa, hvid
Antal pl. pr. m2 6

Lodden løvefod
Højde 40 cm
Blomstringstid juni - august
Farve limegrøn 
Antal pl. pr. m2 6

Ridderspore
Højde 0,4 - 1,5 m
Blomstringstid juni - september
Farver  hvid, rosa, lilla,  

lyseblå, mørkeblå
Antal pl. pr. m2 5

Salvie
Højde 40 – 70 cm
Blomstringstid juni - september
Farver  hvid, lyseblå,  

rosa, violet
Antal pl. pr. m2 5

Storkenæb
Højde  20 – 60 cm
Blomstringstid maj - september
Farver  hvid, rosa, pink, lyseblå, blå
Antal pl. pr. m2 6 - 9

Rosenbed med stauder

Den ellers hyp-
pigst anvendte laven-

del er ikke helt ideel som 
makker til roser. Den skal helst 

vokse på mager jord, hvor der altid 
er lidt for tørt; og så vokser den stort 
set uden brug af gødning. Lavendel 
sammen med roser skal derfor over-
vejes nøje; og de to plantegrupper 

bør stå i behørig afstand og 
gerne med differentieret 

jordtype

5 sikre staudemakkere



HAVEGLÆDER24

I dag har man 
ikke en helt klar de-

finition på en cottagehave, 
men får du oplevelsen af at 

kunne træde ind i en have, hvor 
der er frodigt, pænt og spæn-

dende på en helt specielt afslap-
pende måde, er du tæt på at 
træde ind i dette paradisiske 

blomster- og planteuni-
vers.

Alle 
planter i en 

cottagehave er 
plantet så tæt, at der 
ikke vokser ukrudt op 

mellem dem. Når havens 
bede først er plantet til, 

passer haven stort 
set sig selv
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Der skal være plads til masser af sol i cottagehaven, men 
med få træer giver du haven ”højde” og blomster-

bedene dybde, når de plantes i baggrunden. 
Vælg træer, der er letløvede såsom 

tretorn, robinie, røn, eller plant 
opstammede kuglefor-

mede prydtræer, der 
skygger meget 

begrænset.Nostalgi og drømmen  
om en cottagehave

De fleste opfatter cottagehaven som et tidskrævende 
projekt, men med lidt snilde og gode råd kan det godt 
lykkes at skabe stemning med relativt få timer om ugen. 
Løsningen kan sagtens være at varme lidt op med enkle 
delelementer rundt omkring i haven, eller blot skæve til 
de anbefalede planter, der typisk hører til i en cottage-
have. Det kan jo også være, at du hører til de haveejere, 
der ligefrem har fået så meget blod på tanden, at haven 
står som førsteprioritet og jagten på de romantiske, no-
stalgiske havedrømme for længst er begyndt?

Klassiske elementer i en cottagehave
De engelske cottagehaver var oprindeligt kendetegnet 
ved først og fremmest at være landsbyhaver. De var 
hverken arkitekttegnede eller planlagte, men haver som 
opstod i takt med de behov, som ejerne havde. De inde-
holdt både frugt, grøntsager og blomster til vasen. Træer 
til at sidde i skygge under på en varm sommerdag og 
stedsegrønne planter til at beskytte fuglene hele vinte-
ren. Man opdagede glæden ved at høste og nyde haven 

året rundt, og man fandt ud af, at der kan være rigtig 
mange planter i selv en lille have. 
I starten af 1900-tallet havde man ikke så mange penge 
til at få ordnet haven og købe en masse nye planter. Cot-
tagehaven bar præg af at være familiehaver, hvor man 
plantede dele af planter fra forældrenes haver, naboens 
have eller planter man selv kunne opformere ved frø. En 
af de stærkeste plantegrupper i cottagehaven er stauder, 
som rigtig mange havde succes med selv at dele og så.
En anden stærkt repræsenteret plantegruppe var klat-
replanterne, for pladsen var ofte trang, og klatreplanter 
udnytter pladsen i højden, mens der sagtens kan vokse 
grøntsager eller stauder under dem. 
For at lede tankerne hen på ”gamle” haver understøttes 
havestilen med havemøbler, der både er gammeldags 
og tit også engelsk inspirerede. Fuglehuse, havehuse, 
obelisker til klatreplanter, pergolaer og naturtro belæg-
ninger hører sig også til. Er der plads nok, inddeles ha-
ven i mindre haverum omkranset af hække.

Forsidens kære ægtepar Carol & 
Malcolm Skinner ejer Eastgrove 
Cottage Garden, som ligger lige 

midt i England sammen med mange 
andre skønne cottagehaver.

Se mere på www.eastgrove.co.uk
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Planter med personlighed,  
nytteværdi og som er gammeldaws
Tænk på de planter, som ser pænest ud 
længst tid, så har du grundopskriften på 
dem, der bør være i en cottagehave. Klart 
er det også, at cottagehaven skal indeholde 
planter, som haveejerne kan li’ – den skal 
have et personligt udtryk. Man skal skele 

til gode gammeldags blomster, for de dan-
ner grundlaget for den specielle stemning, 
de gamle landsbyhaver havde. Frugttræer 
skal ikke stå i lige rækker, men fremstå som 
et enkelt gammelt kroget åbent træ med 
roser og andre klatreplanter, der vokser op 

ad stammen. I det hele taget skal mæng-
den af træer med tætte kroner begrænses, 
for de skygger for vækst. Træer der typisk 
plantes i cottagehaven er letløvede, mindre 
træer med nytteværdi.

Sommerblomster i cottagehaven
Sommerblomster hører sig til både i havens blomster-
bede, i krukkerne og så selvfølgelig i køkkenhaven, hvor 
det gør knapt så meget, hvis man kommer til at plukke 
for mange ind til en buket på havebordet.

Højde Lysforhold

Fuchsia 0,3 – 1,2 m sol/halvskygge

Georgine 0,4 – 1 m sol

Hjulkrone 60 cm sol

Jomfru i det grønne 60 cm sol

Kornblomst 30-40 cm sol

Morgenfrue 30-50 cm sol

Pelargonie 30-40 cm sol/halvskygge

Solsikke 2 – 3 m sol

Tallerkensmækker 30 cm sol

Valmuer 80 cm sol

Ærteblomst 1,5 – 2 m sol/halvskygge

Roser har altid haft 
en plads i cottage-
haven, men det er 
afgjort klatreroser 
og de historiske 
roser som under-
støtter den rette 

stemning. Rosen-
pergolaer eller 
rosenbuer er et 

oplagt valg.

Kornblomst

Hjulkrone

Fuchsia

Jomfru i det grønne

Valmue

Morgenfrue

Solsikke
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Højde Lysforhold

Akelejer 40 – 60 cm sol/halvskygge

Alpevioler 15 cm sol/skygge

Dagliljer 60 – 70 cm sol/halvskygge

Haveiris 70 – 80 cm sol

Hosta 30 – 70 cm sol/skygge

Høstanemoner 1 m sol/halvskygge

Lavendel 40 – 50 cm sol/halvskygge

Liljekonval 20 cm sol/skygge

Lodden løvefod 20 – 40 cm sol/halvskygge

Primula 15 – 50 cm sol/halvskygge

Prydløg 0,4 – 1 m sol

Pæoner 60 – 80 cm sol/halvskygge

Riddersporer  0,8 – 1,5 m sol/halvskygge

Sibirisk iris 0,8 – 1 m sol/halvskygge

Solbrud 0,7 – 1 m sol

Stjerneskærm 60 – 70 cm sol/skygge

Storkenæb 10 – 60 cm sol/skygge

Vintergæk 20 cm sol/skygge

Valmuesøster 80 cm halvskygge

Stauder og prydløg i cottagehaven
Listen er uendelig, men her er et bud 
på sikre stauder i cottagehaven.

Prydløg

Vintergæk Ærteblomst Storkenæb Tallerkensmækker

Solbrud Stjerneskærm

Primula

Liljekonval

Pæon

Lodden løvefod

Høstanemone

Georginer

Lavendel

Haveiris

Sibirisk Iris

Ridderspore

Hosta

Valmuesøster

Akeleje Akeleje Alpeviol Daglilje
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Buske i cottagehaven

Højde Bredde Lysforhold

Buksbom 0,5 – 1,5 m  ca. 1 m sol/halvskygge

Dronningebusk 1,5 - 3 m 3 m sol/halvskygge

Forsytia 1 - 2 m 1 - 2 m sol

Hortensia 1-2 m 1-1,5 m sol/skygge

Snebolle 1-3 m 1-3 m sol/halvskygge

Duftende jasmin 1,5 – 3 m  2 m sol/halvskygge

Syren 1-4 m 1-2 m sol/halvskygge

Frugt i cottagehaven
Æble-, pære-, paradisæble-, blomme- eller kirsebærtræ

Højde Bredde Lysforhold

Ribs 1,5 m 1,5 m sol/halvskygge

Solbær 1,5 m 1,5 m sol/halvskygge

Stikkelsbær 1 m 1 m sol/halvskygge

Hindbær 1 – 2 m 0,5 m sol/halvskygge

Brombær 3 m 1,5 m sol/halvskygge

Højde Lysforhold

Humle 6 m sol/skygge

Kaprifolie 3 – 6 m sol/halvskygge

Småblomstrede klematis 3 m sol/halvskygge

Klatreplanter i cottagehaven

Buksbom Dronningebusk Hortensia

Snebolle

Duftende jasmin

Hindbær

Stikkelsbær

Kaprifolie

Humle Klematis

Stikkelsbær

Ribs

Brombær

Solbær

Syren

Forsytia
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Trænger dine krukker til fornyelse, der holder somme-
ren over og endda klarer sig ind i efteråret, kan du med 
fordel lede efter alternativer i forhold til de kendte som-
merblomster. Næste gang du skal på tur til dit havecen-
ter, bør du sætte lidt tid af til afdelingen med stauder. 
Her finder du nemlig en lang række velegnede krukke-
blomster. Et velassorteret havecenter har et staudesor-
timent, der tæller mellem 500 – 800 forskellige sorter, 
så måske er det en idé lige at orientere sig her.

Hvorfor dur alle ikke?
I princippet kan du anvende alle stauder som krukke-
planter, men de arter vi ikke anbefaler, har ofte et stort 
vandbehov, bliver for høje og risikerer at vælte kruk-

ken, afblomstrer for hurtigt eller vokser for lidt. 
I tabellen på de følgende sider er givet 

en anbefaling fra staudegartnere, 
som gennem mange års er-

faring kender planter-
ne rigtig godt.

Stauder til krukker - der dur
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Dansk navn Latinsk navn Højde Blomsterfarve Blomstringstid Duft Vandbehov

Alunrod Heuchera 20-60 cm Hvid, rosa, rød Juni – sept

Anisisop Agastache 60-80 cm Blå, hvid, lilla Juli – sept Ja

Asters Aster amellus, dumosus 40-60 cm Hvid, rosa, rød, lilla Aug – oktober Ja

Bjergmynte Calamintha nepeta 25 cm Lilla Juli – oktober Ja

Bjørnegræs Festuca 10-25 cm Cremehvid Juni – juli

Blåhat Knautia 40 cm Rød Juni – oktober

Bregne Mange slægter 15-100 cm Blomstrer ikke

Citrontimian Thymus 15 cm Lillarosa Juli – august Ja

Finbladet græs Stipa 40 cm Gulgrønne Juni – august

Funkia Hosta 10-100 cm Hvid, rosa, lilla Juni - sept Ja enkelte sorter

Gaura Gaura 40-60 cm Hvid, rosa Juli – oktober Ja

Husløg Sempervivum 5-10 cm Hvid, rosa, rød Juni - august

Japansk star Carex 30 cm Brun Maj - juni

Kattehale Lythrum 60-80 Rosa Juli - sept

Katteurt Nepeta 20-50 cm Hvid, lilla, blå Juni - august Ja

Kokardeblomst Gaillardia 30-40 cm Gul, orange, rød Juni - sept Ja

Kortlæbe Teucrium 30 cm Rosa Juli - august Ja

Kransskønhedsøje Coreopsis 60 cm Gul, rød Juli - sept

Krybeklokke, stjerne-
klokke, nøgleklokke Campanula ssp. 10-50 cm Hvid, rosa, blålilla Juni - august Ja

Krybende læbeløs Ajuga 15 cm blå Maj - juni

Kæmpe stenbræk Bergenia 30-40 cm Hvid, rosa, rød April - juni

Lavendel Lavandula 30-40 cm Hvid, rosa, lilla Juli - august Ja

Lodden løvefod Alchemilla 10-40 cm Limegrøn Juni – sept

Nellike Dianthus 20 cm Hvid, rosa, rød Juni – juli Ja

Prydmerian Origanum 40 cm Lillarosa Juli - sept Ja

Purpursolhat Echinacea 40-90 cm Hvid, gul, rosa, rød, orange Juli - oktober Ja

Rosmarin Rosmarinus 40-60 cm Lilla Maj - juni Ja

Røllike Achillea 40-70 cm Gul, hvid, rosa, rød Juni - august Ja

Snepude Iberis 20 cm Hvid April - maj

Solhat Rudbeckia 40-60 cm Gul Juli – oktober

Staudehirse Panicum 60-90 Brune Juli - sept

Staudesalvie Salvia 30-70 cm Hvid, rosa, blå Juni – august Ja

Stenurt Sedum 10-60 cm Hvid, gul, rosa, rød Juli – oktober

Storkenæb Geranium 10-60 cm Hvid, rosa, lilla, blå Maj – oktober Ja

Ambra, sølvbynke Artemisia 10-100 cm Grå Juli – oktober Ja

Vintergrøn Vinca 15-30 cm Hvid, lilla, blå Maj – juli

Ærenpris Veronica 30-60 cm Hvid, rosa, blå, lilla Juni – sept

Kortlæbe

Kattehale Nellike Røllike Citrontimian

Stenurt Storkenæb Prydmerian
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Blåhat

Krybeklokke

Ærenpris

Japansk star

Rosmarin

Funkia

Solhat Kokardeblomst Lodden løvefod Kransskønhedsøje

Bjergmynte Snepude Gaura

Bregne Finbladet græs Sølvbynke

Bjørnegræs Staudehirse Katteurt

Vintergrøn Anisisop Staudesalvie

Krybende læbeløs Lavendel Asters

Husløg Purpursolhat Alunrod



Sommeren er over os og snart starter skolernes sommerferie. Vi flytter måltiderne ud på terrassen og nyder 
havens mange blomster. Det er højsæson for roser og stauder, så i denne sommerudgave af Haveglæder 
kan du få historien bag rosenforædlingen, få tips og idéer til hvordan man planter roser i krukker, og hvordan 
man lykkes med at kombinere roser og stauder i et bed. Du kan også lære en masse om ”cottagehaven” som 
mange har fået mod på at indrette. Vi skal byde insekterne velkommen i vores haver, så måske er din have 
sommerfuglenes foretrukne rasteplads? Se om du har mange af de planter, som sommerfuglene skal ernære 
sig af. God fornøjelse!

ISBN 87-91659-48-5

Scan QR koden og få et stort leksikon over 
planter til din have. I app’en kan du søge op-
lysninger om buske, træer, roser, stauder, sur-
bundsplanter, frugt og grøntsager. 
Søg på farver, højde, modningstid og se, hvor 
du kan anvende planterne. Du kan også læse 

artikler om haveemner, du ønsker uddybet el-
ler se video af diverse gøremål i haven. 
I havesæsonen vil der løbende være tips til, 
hvilke aktuelle gøremål du skal udføre i haven. 
App’en viser dig vej til dit nærmeste havecen-
ter, hvor vi glæder os til at se dig.

Besøg www.haveglæder.dk 
videoklip · artikler · inspiration

9 788791 659485


